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WYBORY SAMORZĄDOWE  2018  

 Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  
niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Informacje  
szczegółowe i wzory niezbędnych dokumentów zamieszczone  są w Biuletynie Informacji Publicznej   
w zakładce: „WYBORY SAMORZĄDOWE 2018”. 

 
Przezroczyste urny wyborcze, korpus urzędników wyborczych czy podwójne komisje wyborcze  

– to tylko niektóre nowości przygotowane w nadchodzących wyborach samorządowych. Urny wykonane  
są z tworzywa sztucznego i  są obowiązkowe po zmianach w kodeksie wyborczym od lipca 2016 roku. 
W  każdym lokalu będą pracować dwie komisje wyborcze. Pierwsza będzie nadzorować proces głosowania. 
Ona będzie pracować od momentu otwarcia lokali wyborczych do ich zamknięcia. Druga po zamknięciu lokalu 
i przejęciu protokołów i urn zajmie się zliczaniem głosów. Oba składy muszą być jednak obecne m.in. przy 
zapieczętowaniu urny.  Obwodowe  komisje wyborcze powołane są przez komisarza wyborczego, spośród 
osób zgłoszonych przez komitety wyborcze i partie polityczne. 
Korpus urzędników wyborczych - są to pośrednicy pomiędzy komisarzami wyborczymi, a gminami które  
organizują wybory. Do ich zadań należy również przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji 
wyborczych i ich szkolenie. W naszej gminie urzędnikiem wyborczym jest pan Mariusz Krużyński. 

Łucja Koniarska 
Gminny Koordynator Wyborczy 

 

Nr obwo-
du głoso-

wania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Sołectwa: Lubiewice; 
Lubiewo-część: nr posesji 1 - 17,  
od 63 do końca, 
ulice: Kościuszki, Wojska Polskiego; 
Trutnowo 

Szkoła Podstawowa 
 im. Wojska Polskiego, 

Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo 

2 

Sołectwa: Bysław-część: nr posesji 1 - 25 oraz 
od 82 do końca, 
ulice: Główna, Okrężna, Strażacka, Wodna, 
miejscowość Teolog; Wełpin 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, 
 Kwiatowa 9, 89-510 Bysław 

3 Sołectwa: Bysławek; Minikowo; Płazowo 
Świetlica Wiejska, 

Bysławek 51A, 89-510 Bysław 
   

4 Sołectwa: Cierplewo; Sucha 
Świetlica Wiejska, 

Główna 19, 89-525 Sucha 
  

 
5 Sołectwo Klonowo Świetlica Wiejska, Klonowo 21, 89-526 Lubiewo 

6 

Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 18 - 62, 
ulice: ks. Czarnowskiego, Hallera, Lipowa, 
Polna, Sportowa, Wincentego Witosa, Wodna, 
miejscowość Brukniewo 

Szkoła Podstawowa 
im. Wojska Polskiego, 

Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo 
 

7 

Sołectwo Bysław-część: nr posesji 26 - 81, 
ulice: Krótka, Kwiatowa, Modrakowa, Nowowiej-
ska, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Słonecz-
na, Spokojna, Szkolna, Wiatrakowa, Zbysława, 
Zygmunta Pejasa 

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka, 

Kwiatowa 9, 89-510 Bysław 
   

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   
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INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE  KADENCJI  2014-2018 
Zrealizowane inwestycje: 
• ,Remont połączony z modernizacją świetlicy w Cierplewie". Wartość robót budowlanych -74 131,52,00 zł, dofinansowanie  

z PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi – 45.202,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskie-
go – 1.200,00 zł 

• Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bysławek gm. Lubiewo". Wartość robót  
budowlanych - 509 236,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 432.850,60 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 
50.923,60 zł, pozostała kwota stanowi udział Gminy Lubiewo. 

• Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo", wartość usługi - 57 308,80 
zł w 100% dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

• Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo". Wartość usługi – 
34853,65 zł w 100% dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

• Remont budynku byłego dworca PKP w Bruchniewie i Klonowie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Koszt całkowity  
inwestycji -   173.153,15 zł, dofinansowanie - 100 000,00 zł z Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej  w ramach projektu 
„Gminne Programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” 

• Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo - rowerowym, odwodnieniem  
i oświetleniem - I etap". Wartość robót budowlanych –333.197,57 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego – 9 963,00 zł 
dofinansowanie 153 709,00 zł z w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019.  

• Przebudowa ogrodzenia Kwatery Poległych Żołnierzy w Klonowie”. Wartość inwestycji 43 185,00, w tym dofinansowanie  
ze   środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 35 548,00zł. 

• Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatko-
wych miejsc przedszkolnych". Wartość robót budowlanych - 1 .673.000,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego –
16.699,99 zł, zakup, dostawa i montaż wyposażenia do 4 oddziałów przedszkolnych. Wartość dostawy – 194 551,78 zł.  
Dofinansowanie  ze środków RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. 
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – 839 095,79zł. Dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa – 
267 486,00zł. Udział środków budżetu gminy – 777 669,98zł. 

• Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo na lata 2017-2023”.  Wartość projektu  36 918,60zł,  
w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 
33 226,77zł.  

• Przebudowa drogi gminnej nr 010643 C Sucha - Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej nr  010620 C  
Sucha - Młyn-Cierplewo od km 1+540 do km 2+280 do gruntów rolnych". Wartość robót budowlanych - 520 000,00 zł, koszt 
inspektora nadzoru inwestorskiego –6 765,00 dofinansowanie 173 000,00zł pochodzące ze środków budżetu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. 

• Modernizacja drogi w Trutnowie, koszt robót budowlanych – 95.000,00 zł ze środków budżetu gminy. 
• Budowa chodników-porozumienie z Powiatem Tucholskim, Gmina udzieliła Powiatowi dotację na budowę chodników  

w miejscowości Trutnowo, Sucha i Bysław w wysokości 18.855,00 zł 
• Remont nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie, koszt realizacji inwestycji -21.307,19 zł 
• ,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo". Wartość usługi –  

21 155,34 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 14 808,74 zł, pozostałą część finansowali 
Wnioskodawcy.  

• Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu". Wartość robót budowlanych - 1 277 917,42 zł, koszt inspektora nadzoru  
inwestorskiego –17 680,00 zł, dofinansowanie 598 872,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu  
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

• Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek II etap". Wartość robót budowlanych - 668 484,51 zł, koszt  
inspektora nadzoru inwestorskiego- 8000,00 zł, dofinansowanie 266 670,00 zł ze środków działania Zrównoważona  
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

• Modernizacje, remonty placówek oświatowych z terenu Gminy, zakup wyposażenia oraz realizacja rządowych programów 
wzbogacających bazę dydaktyczną.  



 

 

 

Nr 2/2018 Str. 3 

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo", wartość robót budowlanych - 265 147,75 zł, dofinansowa-
nie 133.535,00 zł z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa”, Poddziałanie „Wsparcie  
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”. Wartość robót budowlanych - 798 500,60 zł,  
dofinansowanie 413.077,00 zł z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa”, Poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach  
wiejskich”. 

• Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu" wartość inwestycji - 1 146 000,00 zł, 
koszt inspektora nadzoru – 15.000,00 zł, dofinansowanie 791 951,22 zł w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwo-
ju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-
2018”dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2  
Gospodarka odpadami 

• Przebudowa drogi gminnej nr 010614 C Klonowo - Sucha od km 0+000 do km 3+904". Wartość robót budowlanych - 2 319 
288,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego: 10 000,00 zł dofinansowanie 1 200 000,00 zł z budżetu państwa  
na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub  
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń 
w przyszłości. 

• Przebudowa drogi gminnej nr 010604 C Iwiec - Bysław od km 0+000 do km 2+700". Wartość robót budowlanych - 1 606 
380,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego: 7 000,00 zł dofinansowanie 1 000 000,00 zł z budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych  
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

• Przebudowa drogi gminnej nr 010610C Zamrzenica - Klonowo od km 0+000 do km 5+700". Szacunkowa wartość robót  
budowlanych - 6.823.884,12 zł, dofinansowanie 1.700.000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

• Dofinansowanie  w wysokości 1 056 000 zł ze środków budżetu Gminy Lubiewo do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy 
modernizowanej drodze wojewódzkiej nr 240. 

• Program EKOPIEC – dofinansowanie z budżetu gminy do wymiany 10 pieców w wysokości 20.000,00 zł 
• Dofinansowanie z budżetu Gminy Lubiewo do dróg powiatowych  

 -Droga nr 1036 C na odcinku Lisi Kąt - Klonowo od km 5+838 do km 7+623 - 89 250,00 zł 
 -Droga nr 1036 C na odcinku Szumiąca - Bysławek od km 0+035 do km 2+930 - 144 325,62 zł  
 -Droga nr 1030 C na odcinku  Lubiewo - Bruchniewo - 76 600,00 zł. 

• Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu – wartość zadania  
56 000,00zł.Otrzymana dotacja w wysokości 50 000,00zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 
na lata 2018 - 2020”.   

Inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie, a będą realizowane w 2019 r.: 
• Budowa targowiska gminnego w Lubiewie". Szacunkowa wartość inwestycji - 408 651,98 zł dofinansowanie 260.025,00 zł  

dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”,  
w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020. 

• Przebudowa  I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu". Szacunkowa wartość inwestycji – 482.996,40 zł  dofinansowa-
nie 293.155,00 zł dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Wnioski oczekujące na ocenę: 
• Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnia lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Bysławiu”. Planowany koszt  

inwestycji 1200 000,00zł. 
Powyżej przedstawiono najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Lubiewo, w większości przy udziale finansowym  
środków poza budżetowych. Działalność gminy, to nie tylko inwestycje, ale codzienna praca na rzecz jej mieszkańców.  
Nie sposób wypisać wszystkich podejmowanych działań. Zainteresowanych zachęcam do lektury wcześniejszych wydań  
Samorządowego Kuriera Lubiewskiego, których wersje elektroniczne dostępne są na stronie www.lubiewo.pl w zakładce GMINA.  

Michał Skałecki  

Wójt Gminy Lubiewo 

 

http://www.lubiewo.pl
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PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE 

Rozbudowa ulicy Księdza Czarnowskiego w Lubiewie 
Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Wojewodę- Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie realizacja zadania nastąpi w roku 2019. 
Szacunkowa wartość: 597 898,60 PLN. 

LIST OD WÓJTA GMINY LUBIEWO 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, 
 

Kończąc moją działalność na stanowisku Wójta Gminy Lubiewo, dziękuję  wszystkim, którzy ze mną współ-
działali i darzyli mnie sympatią. Wierzę, że była to większość mieszkańców.  

Przez ponad 34 lata miałem zaszczyt być śród Was, współpracować z Wami  
i godnie reprezentować naszą gminę na zewnątrz, dzięki czemu jest ona 
znana nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale i w całej Polsce. 
Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze wykorzystanych możliwości i szans  
na poprawę jakości życia mieszkańców. Jednak, najważniejsza jest zawsze 
uczciwa ocena, a ona wyrażona przeze mnie brzmi: zawsze można więcej  
i lepiej. Efekty mojej pracy widoczne są dziś w całej  gminie, a pewnie  
najlepiej mogą to ocenić mieszkańcy starsi i w średnim wieku, którzy  
pamiętają z jakimi problemami borykaliśmy się w latach 80, 90 – tych.  
Nie było wtedy w wielu wsiach telefonów, wodociągów, kanalizacji, nowych 
szkół, sal sportowych, świetlic, gazociągu w Lubiewie, Internetu, wielu dróg 
asfaltowych, ulic i chodników. Wielokrotnie z mieszkańcami bywałem  
w gabinetach wojewody, marszałka, ministerstw łączności, rolnictwa,  
leśnictwa, edukacji, itd. załatwiając wspólnie różne sprawy. 
Podsumowując minione lata, wyliczyłem, że tych najważniejszych  
inwestycji  było ponad 200, w tym 62 zrealizowane z wykorzystaniem  
funduszy unijnych. 
W czasie pełnienia funkcji włodarza Gminy Lubiewo nigdy nie było łatwo,  
ale starałem się pracować zawsze rzetelnie i uczciwie stawiając czoła  

przeciwnościom i bywało, że niesprawiedliwej krytyce i nieprawdziwym informacjom przekazywanym przez moich 
adwersarzy. Jednak, mam też nadzieję, że mieszkańcy i historia dobrze ocenią 
czas rozwoju Gminy Lubiewo podczas mojego wójtowania.  
 Szanowni Państwo, to Wy tworzycie naszą wspólnotę, uczycie się,  
studiujecie, pracujecie w pocie czoła w gospodarstwach rolnych, zakładacie dzia-
łalność gospodarczą, organizacje społeczne, kulturalne, sportowe, przekazujecie 
wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom, pracujecie w wielu instytucjach  
i pełnicie różne funkcje społeczne, a ja, przez te wszystkie lata starałem się Was 
wspomagać.  

Dziękuję Wam Wszystkim za pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć 
służących rozwojowi naszej gminy, a każdy miły gest, dobre słowo. 
 Możemy być dumni z naszej gminy, bo z każdym rokiem wzbogacana jest o nową 
infrastrukturę techniczną i społeczną, jej piękne walory krajobrazowo – przyrodni-
cze są konsekwentnie chronione, a rolniczo - turystyczny charakter gminy  
i jej Mieszkańcy sprawiają, że jest ona pełna uroku o każdej porze roku.  
Życzę Mieszkańcom Gminy Lubiewo wszystkiego co najlepsze, a moim następcom by spełnili wszelkie  
oczekiwania i nadzieje w nich pokładane.    
       pozdrawiam 
            Michał Skałecki 
 
        Wójt Gminy Lubiewo 

W czasie pełnienia funkcji 

włodarza Gminy Lubiewo 

nigdy nie było łatwo, ale 

starałem się pracować zawsze 

rzetelnie i uczciwie stawiając 

czoła przeciwnościom  

i bywało, że niesprawiedliwej 

krytyce i nieprawdziwym 

informacjom przekazywanym 

przez moich adwersarzy.  
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ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W BYSŁAWIU 
Dnia 19.03.2018r. podpisana została umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji z Wykonawcą- Przedsiębiorstwem  
Komunalnym z Tucholi. 
Roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu i zgodnie z umową potrwają do 15 października br. 
Zakres inwestycji obejmuje ulicę Ogrodową wraz z łącznikiem - dojazdem do Szkoły Podstawowej w Bysławiu od DW240. Droga 
zyska nie tylko nową nawierzchnię i odwodnienie, ale co ważne normatywną szerokość. Prosimy o wyrozumiałość dla czasowych 
utrudnień w trakcie prowadzenia robót drogowych. Wartość robót: 1 277 917,42 PLN. Zadanie jest dofinansowane z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwota dotacji:  598 872,00 PLN. 

Arkadiusz Kowalikowski 
 

 
Budowa ronda w Lubiewie 
Powiat Tucholski złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku  
od km 12+600 do km 13+400 etap II. Zadanie ma zostać dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Programu  
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną wyniku  
konkursu i okaże się, czy zadanie to otrzyma wsparcie finansowe. Realizacja inwestycji planowane jest w roku 2019. Szacunko-
wa wartość: 4 145 892,71 PLN. 

Arkadiusz Kowalikowski 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BYSŁAW- BYSŁAWEK 
II ETAP 

 

Dnia 20.07.218r. spisano protokół odbioru końcowego i tym samym 
zakończono budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego  
na odcinku 1464 mb., tj. początek od wykonanego I etapu ścieżki  
w Bysławku, koniec przy placu Kościoła Przemienienia Pańskiego 
w Bysławiu. 
Wartość robót wyniosła: 668 484,51 PLN. Inwestycja 
współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna  
i gospodarka niskoemisyjna Działania 3.4 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. 
Dofinansowanie wynosi 266 670,00 PLN. 

Arkadiusz Kowalikowski 

W dniach 2-3 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach odbyło się XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.  
W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 1300 osób – przedstawicieli samorządów 
z całej Polski oraz 360 prelegentów. Istniała możliwość uczestnictwa  
w wybranych debatach i wykładach z zakresu kilkunastu paneli tematycznych. 
Samorządowcy mieli możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi  
rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak  
najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. 
Podczas Gali Inwestorów Samorządowych ogłoszono wyniki rankingów pisma 
samorządu terytorialnego „Wspólnota” i wręczono wyróżnienia dla dziesięciu  
najlepszych samorządów w poszczególnych kategoriach. Ponadto indywidualnie  
Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki został wyróżniony i uhonorowany statuetką. 
Było to nie tylko niezwykłe docenienie pracy Wójta lecz promocja całej Gminy 
bowiem Forum to łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji  
samorządowej i publicznej.  
 

Agnieszka Pieczka 

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE 



 

 

Str. 6 Samorządowy Kurier Lubiewski 

PROMESY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
Sierpniowa nawałnica, jak i ciągłe opady deszczu w 2017r. przyczyniły  
się do pogorszenia stanu gruntowych dróg gminnych. W związku  
z powyższym Gmina Lubiewo zgłosiła do Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego 3 drogi jako uszkodzone w wyniku niekorzystnych działań atmosfe-
rycznych. Zgłoszenia zostały zweryfikowane przez komisję z Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która potwierdziła uszkodzenia.  
W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem  
z dnia 28.03.2018r., poinformował, iż w ramach podziału środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Lubiewo otrzyma wsparcie finan-
sowe na odbudowę dróg w wysokości 3 milionów 900 tysięcy złotych.  

Zadania, które zostaną wykonane w ramach przydzielonych środków: 
Przebudowa drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo od km 0+000 do  km 5+700. 
Przebudowa drogi gminnej 010604C Iwiec- Bysław od km 0+000 do km 2+700. 
Przebudowa drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha od km 0+000 do km 3+904. 

Umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym została podpisana na dwie drogi tj. Klonowo- Sucha oraz 
Iwiec Bysław natomiast na trzecią ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 
Wartość robót drogowych: 

Droga Klonowo- Sucha- 2 319 288,00 PLN; termin wykonania: 19.11.2018r. 
Droga Iwiec- Bysław- 1 606 380,00 PLN; termin wykonania: 30.11.2018r. 

Warto również dodać, iż rekordowe środki, bo ponad 20 milionów złotych zostały przydzielone dla Powiatu Tucholskiego. Wśród 
15 odcinków dróg z terenu całego powiatu, wyremontowane zostały także 3 odcinki na terenie Gminy Lubiewo. Są to: 

Remont drogi powiatowej 1030C (tj. 612 metrowy odcinek w Bruchniewie od wiaduktu do skrzyżowania na Janią Górę). 
Remont drogi powiatowej 1036C (tj. 2 kilometry 895 metrów od Szumiącej do Bysławka). 
Remont drogi powiatowej 1036C (tj. 1 kilometr 785 metrów w Lisim Kącie od skrzyżowania na Lubiewo w kierunku Klonowa). 

Gmina Lubiewo udzieliła dotacji dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 310 175,62 PLN na realizację ww. zadań na drogach 
powiatowych. 

Arkadiusz Kowalikowski 

W dniu 26.06.2018 r. Wójt  Gminy Lubiewo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Europejczyk XXI wieku” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - 
EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 
10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla 100 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu i w Lubiewie, w formie zajęć stacjonarnych i  zajęć na platformie e-learningowej. 
W ramach projektu każdy uczeń otrzyma materiały do zajęć : pendrive, teczkę, notes, długopis wymazywalny, książkę  
do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zakupione zostaną również: odtwarzacz DVD, głośniki, zestaw edukacyjny gier 
językowych, audiobooki. 
Całkowita wartość projektu wynosi -  124.567,25 zł.  
Dofinansowanie wynosi -  118.338,88 zł. 
Termin realizacji projektu  01.09.2018-31.08.2019 r.  

Danuta Rudnik 
 

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wykonawcą inwestycji pn.: 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” została firma EURO-POL Tomasz Mierzejewski 
Ostrołęka. Prace rozpoczną się w październiku br.  Przedmiotem zadania jest budowa 33 szt.  przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Wełpin, Minikowo, Lubiewo, Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca. 
Przedmiotowy projekt dofinansowany jest dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość inwestycji: 798.500,60 zł 
Dofinansowanie –413.077,00 zł. 
Termin realizacji - 30.11.2018 r.                                                                                                                               Danuta Rudnik 
 

 

„EUROPEJCZYK XXI  WIEKU" 
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH W BYSŁAWIU 

Trwa realizacja projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz  

z budynkiem edukacyjno-promocyjnym w Bysławiu". Nowa infrastruktura PSZOK powstanie na terenie działek  

o nr ewid. 412/3, 614/4, 525/4, przy oczyszczalni ścieków w Bysławiu.   

Projekt przewiduje budowę: budynku edukacyjno-promocyjnego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych  

i fundamentami pod wagę najazdową, wiaty na odpady  wielkogabarytowe, boksów na odpady z przeznaczeniem na odpady  

budowlane, zielone, opony, tworzywa sztuczne, ogrodzenia o konstrukcji metalowej, utwardzenia nawierzchni i oświetlenia typu 

led. Ponadto na teren PSZOK zakupione zostaną: 

• kontenery z przeznaczeniem na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, zużyte baterie i akumulato-

ry, farby, lakiery, kleje, metal, odzież i tekstylia,  

• pojemniki na szkło, papier i odpady wielomateriałowe, 

• kontener na świetlówki, 

• kontenery uniwersalne z podgumowaną wyjmowaną wanną, 

• pojemniki na baterie. 

W budynku edukacyjno-przyrodniczym zaplanowano edukację ekologiczną. Prowadzone będą szkolenia, warsztaty prelekcje 

dotyczące ochrony środowiska w tym poprawnej selekcji odpadów dla różnych grup wiekowych. Ponadto w budynku znajdować 

się będzie punkt naprawy urządzeń elektrotechnicznych (naprawa do ponownego użycia). 

Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu, jest Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z Cekcynka, który zaproponował 

cenę 1.146.000,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do końca października br. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
mieszkańców Gminy Lubiewo. Do celów szczegółowych należy zaliczyć: 

zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lubiewo: 
ograniczenie występowania „dzikich wysypisk”, 
zwiększenie odzysku materiałów i zasobów z odpadów, 

poprawę stanu powietrza atmosferycznego, 
zwiększenie dostępności do PSZOK, 
zmniejszenie ilość odpadów kierowanych na składowisko. 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Poziom dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  791.951,22 zł. 

 

Justyna Glazik 

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE  
 

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysta-
nego do produkcji rolnej w roku 2018.  W pierwszym terminie wpłynęło 335 wniosków na kwotę 340.276,56 zł, w drugim – 273 
wniosków na kwotę 158.047,05 zł.  
W 2019 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce  
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot  
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.: 

• od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 1 sierpnia 
2018 r., a 31 stycznia 2019 r.  
Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego 
do 31 lipca 2019 r.  

Marzena Ochendal 
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FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO 

 Zakład Komunalny Gminy Lubiewo zatrudnia 16 stałych pracowników, natomiast w okresie letnim dodatkowo stażystów  
i pracowników robót publicznych. Wykonujemy szereg prac związanych z konserwacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,  
przydomowych oczyszczalni ścieków, a także staramy się naprawiać we własnym zakresie sprzęt i urządzenia, które służą nam 
do pracy. Do naszych zadań należy również konserwacja i naprawa komputerów z projektu „Lubiewo - Internet-Edukacja”  oraz 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Bieżący rok uznajemy za bardzo udany dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.  

Dzięki dotacji z Urzędu Gminy Zakład został wyposażony w nowy samochód asenizacyjny na podwoziu VOLVO  
o pojemności beczki 8m3. Posiadamy również dwa pojazdy asenizacyjne o pojemności beczki 5m3 na podwoziu STAR oraz becz-
kę o pojemności 4m3 przyłączaną do ciągnika. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie samodzielnie w przypadku sytuacji kryzyso-
wych zabezpieczyć zwożenie nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Bysławiu.  

Posiadamy na wyposażeniu  Zakładu agregaty prądotwórcze, największy z nich znajduje się na oczyszczalni ścieków  
i jest on w stanie w pełni zabezpieczyć jej funkcjonowanie w przypadku przerw w dostawie prądu. Z kolei dwa kolejne mobilne 
podczepiane do ciągnika o mocy 30 kW i 10 kW mają zabezpieczać SUW w Bysławiu i przepompownie ścieków. Obecnie napra-
wiany jest agregat stacjonarny o mocy 15 kW, który docelowo będzie zabezpieczał SUW w Lubiewie.  

Na początku lata pojawiły się problemy z zapewnieniem mieszkańcom zaopatrywanym przez SUW w Bysławiu bieżącej 
dostawy wody, ponieważ hydrofornia ta przystosowana jest do produkcji wody w ilości 800-900 m3 na dobę, a w tym okresie  
pobór był tak duży, że produkowano nawet 3000 m3 głównie w godzinach popołudniowych. Sytuacja ta spowodowała, że nie było 
możliwe uzyskanie odpowiednich parametrów wody na zawartość żelaza i manganu. Na początku lipca wszystkie wskaźniki były 
już na poziomie obowiązujących norm. 
Udało się również wybudować sieć wodociągową, która połączyła wszystkie wodociągi w jedną całość. Umożliwia to zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę w przypadku awarii jednej z hydroforni. Złożony został wniosek o kapitalny remont stacji uzdatniania wody 
w Lubiewie wraz z budową ponad trzydziestu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano też rozbudowę stacji wodocią-
gowej w Bysławiu i remont siedmiu przepompowni ścieków.  

Dwa razy do roku dokonujemy przeglądów i czyszczenia ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków. W poprzed-
nich latach występowały problemy ze studniami chłonnymi, w tym roku są one dużo mniejsze, ponieważ mamy bardzo suchy rok  
i mocno obniżył się poziom wód gruntowych. Brak opadów z kolei opóźnia nam prace związane z równaniem gruntowych dróg 
gminnych. Prace będziemy zaczynać dopiero jak popada deszcz, ponieważ obecnie drogi są zbyt wysuszone i równanie spowo-
dowałoby spulchnienie i tak już miękkiego podłoża. 

Przy oczyszczalni ścieków powstaje nowy obiekt, którym będzie  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Planowane  
zakończenie inwestycji i otwarcie punktu powinno się odbyć pod koniec listopada. 

Na oczyszczalni ścieków wybudowano nowe kojce dla bezdomnych psów, aby wspomóc działalność i współpracę  
z fundacją „Psi Azyl”, która zajmuje się pomocą bezdomnym, chorym i krzywdzonym zwierzętom.  

Upalne lato i dobrze przygotowana infrastruktura na plaży w Bysławiu przyniosła pozytywne efekty. Plaże odwiedzały 
tłumy chętnych do kąpieli i plażowania. Posiadaliśmy pełne zabezpieczenie ratowników i osób wypożyczających sprzęt  
pływający. Pole namiotowe również cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów, którzy bardzo pozytywnie oceniali nasz 
obiekt.  

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych borykaliśmy się z trudnościami w zatrudnieniu osób na tzw. roboty publicz-
ne. Powodowało to taką sytuację, że nie zawsze radziliśmy sobie z utrzymaniem zieleńców na terenie gminy tj. koszenie,  
pielenie, porządkowanie. 

Zadania jakie musi wykonać Zakład są zróżnicowane i wymagają wielu narzędzi, sprzętu, paliwa i pracy. Pamiętajmy,  
że Zakład Komunalny Gminy Lubiewo jest jednostką budżetową i może zwiększać zakres swojego działania tylko wówczas gdy 
otrzyma odpowiednie środki w budżecie gminy. Wszystkie dochody jakie wypracowuje wpływają do budżetu gminy, dlatego nie 
wykonujemy zbyt wielu usług dla mieszkańców, ponieważ byłyby one konkurencyjne w stosunku do przedsiębiorstw prywatnych, 
chociażby z tego względu, że w kalkulacji nie zawierają zysków i amortyzacji.  

Jerzy Bogusławski 

SUSZA 2018 
Rok 2018 nie był łaskawy dla rolników. W pierwszych miesiącach roku ozime uprawy zostały zniszczone bądź uszko-

dzone przez mróz, następnie od czerwca pola pustoszyła wielomiesięczna susza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu  
27 czerwca br. powołał komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawi-
ska atmosferycznego – suszy w gminie Lubiewo. Komisja składająca się z ośmiu członków oszacowała w terenie straty w  403 
gospodarstwach rolnych. Szacunkowe straty w uprawach rolnych na terenie gminy Lubiewo wyniosły ponad 9 milionów złotych. 
W związku z wystąpieniem suszy minister rolnictwa ogłosił, iż poszkodowani rolnicy otrzymają rekompensatę za zniszczone 
plony. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 października 
2018 r. 

Tomasz Bonk 
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TERMIN PŁATNOŚCI  PODATKÓW  I  OPŁAT 

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2018 roku: 

• od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku przekracza 100 zł.:15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września 
(III rata), 15 listopada (IV rata) - osoby fizyczne. 

• od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł.: 15 marca (całość podatku) - osoby  

fizyczne. 

• od środków transportowych: 15 lutego (I rata) i 15 września (II rata) 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 15 każdego miesiąca. 
Podatki i opłaty te można uiścić bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach banku Spółdzielczego w Lubiewie, w Zakładzie 
Komunalnym w Bysławiu, u sołtysów,  a także w Urzędzie Gminy w Lubiewie – kartą płatniczą. 
Obecnie każdy podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada swój indywidualny numer konta  
bankowego, na który powinien uiszczać opłatę. 

Marzena Ochendal, Bożena Gniot 

NOWE STAWKI  ZA WODĘ I ŚCIEKI 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/166/D2/2018.KR z dnia 10 sierp-
nia 2018r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla  
Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo. 
 
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE  OD 13 września 2018r. do 12 września 2019r. 

 
 
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE  OD  13 września 2019r. do 12 września 2020r. 

 
 
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE  OD  13 września 2020r. do 12 września 2021r. 

 
 

Jerzy Bogusławski 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena w zł. 

Jednostka miary 
Netto z VAT 

1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,46 2,65 zł/m3 

2 Wszyscy odbiorcy usług Abonament 3,00 3,24 zł/m3 

3 
Wszyscy odbiorcy indywidualni, 
odbiorcy produkcyjni 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

5,81 6,27 zł/m3 

4 
Odbiorcy dostarczający ścieki 
dowożone 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

5,81 6,27 zł/m3 

5 
Odbiorcy dostarczający ścieki z 
oczyszczalni przydomowych 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

5,81 6,27 zł/m3 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena w zł. 

Jednostka miary 
Netto z VAT 

1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,53 2,73 zł/m3 

2 Wszyscy odbiorcy usług Abonament 3,00 3,24 zł/m3 

3 
Wszyscy odbiorcy indywidualni, 
odbiorcy produkcyjni 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,01 6,49 zł/m3 

4 
Odbiorcy dostarczający ścieki 
dowożone 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,01 6,49 zł/m3 

5 
Odbiorcy dostarczający ścieki z 
oczyszczalni przydomowych 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,01 6,49 zł/m3 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena w zł. 

Jednostka miary 
Netto z VAT 

1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,60 2,81 zł/m3 

2 Wszyscy odbiorcy usług Abonament 3,00 3,24 zł/m3 

3 
Wszyscy odbiorcy indywidualni, 
odbiorcy produkcyjni 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,21 6,71 zł/m3 

4 
Odbiorcy dostarczający ścieki 
dowożone 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,21 6,71 zł/m3 

5 
Odbiorcy dostarczający ścieki z 
oczyszczalni przydomowych 

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,21 6,71 zł/m3 
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY LUBIEWO W OKRESIE 
OD KWIETNIA DO WRZEŚNIA 2018 R.  

Podczas obrad XLIIII sesji Rady Gminy 27 kwietnia br. Rada Gminy przyjęła zmiany w budżecie gminy na 2018 r. oraz udzieliła  
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego. Radni otrzymali również informację nt. funkcjonowania Zakładu  
Komunalnego Gminy Lubiewo oraz zostało przedłożone sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podjęto również 
uchwały w sprawie: 

• podziału gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania, 

• nabycia lokalu niemieszkalnego od BS Koronowo, 

• określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego 
i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Lubiewo, 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położo-
nej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo, 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 586/3 położo-
nej w m. Lubiewo, obręb ewidencyjny Lubiewo, gm. Lubiewo. 

Dnia 24 maja br. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy, której głównym tematem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2017 r. i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lubiewo. Pozytywne opinie odnośnie wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi 
absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy oraz Komisja Rewizyjna. Ponadto Radni podczas obrad ustalili  
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów  
alkoholowych na terenie Gminy Lubiewo. Podjęto również uchwały w sprawie: 

• ustalenia przebiegu drogi gminnej 010604C Iwiec- Bysław, 

• ustalenia przebiegu drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo, 

• ustalenia przebiegu drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha, 

• przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. ”Europejczyk XXI wieku” RPKP.10.02.02-04-0018/17, 

• przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy  
Lubiewo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018.  

Na XLV sesji Rady Gminy 28 czerwca br. omówiono sytuację w rolnictwie przedstawioną przez ODR, Izbę Rolniczą, ARiMR. Radni zapoznali 
się z planami organizacyjnymi na rok szkolny 2018/5019, a także z informacją o funkcjonowaniu i upowszechnianiu kultury i promocji  
w Gminie. Podjęto uchwały w sprawie: 

• powołania doraźnej Komisji Statutowej, 

• wynagrodzenia Wójta Gminy Lubiewo, 

• zmian budżetu gminy na 2018 r., 

• zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Tucholskiego, 

• zmiany uchwały Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek  
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym  
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo, 

• uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Lubiewo, 

• wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubiewo na rok 2018, 

•  uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo, 

•  zbycia w drodze przetargowej działek budowlanych. 
Zgodnie z planem pracy w okresie wakacyjnym nie było zaplanowanych obrad Rady Gminy. Jednakże Wójt zwołał w trybie  

art. 20 sesję nadzwyczajną. Dnia 17 lipca br. podjęto uchwałę w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę, określenia wzorów formularzy dla podatku  
od nieruchomości, rolnego i leśnego.  A także 29 sierpnia br. na której Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: zaciągnięcia w roku budżeto-
wym 2018 kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo,  
przekazania nakładów finansowych poniesionych na „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek II etap” na rzecz Powiatu 
Tucholskiego. 

Podczas obrad XLVIII 19 września br. wśród zaproszonych gości był Prezesa Spółki Szpitala Tucholskiego lek. med. Jarosław Katul-
ski oraz Kierownik NZOZ Lubiewo dr Andrzej Myszkowski. Przewodnim tematem było funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy a także 
informacja o dostępie mieszkańców do lecznictwa szpitalnego.  

Rada Gminy podczas obrad podjęła następujące uchwały: 

• zmian budżetu gminy na 2018 r. 

• uchylająca uchwałę w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na "Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-
Bysławek II etap" na rzecz Powiatu Tucholskiego. 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 286/9, 710, 
474/1 i 1114/1 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo 

• uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo. 
Więcej informacji z działalności Rady Gminy można znaleźć na stronie www.lubiewo.bip.pl 

Winowiecki Mirosław  - Przewodniczący Rady Gminy  

http://www.lubiewo.bip.pl
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PIENIĄDZE Z PROW NA INWESTYCJE CHRONIĄCE GOSPODARSTWA 
PRZED ASF LUB POWODZIĄ  

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykań-
skim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada  
do 4 grudnia 2018 r. Można to zrobić osobiście przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.  
Termin i warunki ubiegania się o dofinansowanie takich inwestycji podała 2 października w dzienniku ogólnopolski i na portalu ARiMR Maria 
Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór takich wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. 
W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej 
niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje  
chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, 
nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne  
lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł  
w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także  
w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona  
do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub  
melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej. 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51
-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-
zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html 
           źródło: http://www.arimr.gov.pl 

KRÓTKODYSTANSOWE BIEGI ULICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W pierwszą sobotę września, w ramach XI Ogólnopolskiego, ekologicznego biegu 
„Szlakiem trzech wież nad borami” zostały zorganizowane krótkodystansowe biegi 
uliczne dla dzieci i młodzieży.  
Młodzi sympatycy zdrowego, aktywnego trybu życia mogli konkurować w trzech  
kategoriach wiekowych, w oddzielnych klasyfikacjach dla dziewcząt i chłopców: 
·         2012 – 2009. – dystans 400m. 
·         2008 – 2006.  – dystans 600m. 
·         2005 – 2003.  – dystans 1000m. 
Łącznie w biegu wystartowało 61 dzieci. Nagrody, puchary, medale i pakiety startowe 
zostały ufundowane przez Wójta Gminy Lubiewo. Impreza została przygotowana 
przez  nauczycieli  wychowania  fizycznego  Szkoły  Podstawowej  w  Lubiewie,  
pracowników Urzędu Gminy oraz pomocy wolontariuszy. 
TABELA WYNIKÓW 
Kategoria wiekowa 2012 – 2009 – 400m 

 
Kategoria wiekowa 2008 - 2006 – 600m 

 
Kategoria wiekowa 2005 – 2003 – 1000m  

 
                        Wioletta Szymczak, Waldemar Górecki 

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA 

Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy 

1. Igor Wilkowski 10 1. Lena Fiedorek 31 

2. Marcel Winiarski 18 2. Martyna Grzempa 30 

3. Mateusz Kutnik 28 3. Emilia Skrzeszewska 15 

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA 

Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy 

1. Nikodem Łada 2 1. Kornelia Ziółkowska 23 

2. Brian Turzyński-Nikolow 21 2. Julia Hoppe 19 

3. Hubert Krzywoszyński 12 3. Martyna Rekowska 4 

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA 

Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy Miejsce Imię i nazwisko Nr startowy 

1. Bartek Turzyński-Nikolow 8 1. Amelia Buchalska 6 

2. Remigiusz Winiarski 5 2. Weronika Nowak 3 

3. Piotr Wilczewski 1 3. -------------- ------ 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.htm
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.htm
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.htm
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO – 2018 
W dniu 19 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyła  
się uroczystość z okazji Jubileuszy pożycia małżeńskiego na którą 
przybyły wraz z rodzinami pary obchodzące w bieżącym roku swój 
złoty, szmaragdowy bądź diamentowy jubileusz.  Niestety, stan  
zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim jubilatom  
na przybycie, w uroczystości wzięło udział 8 par małżeńskich. Pary, 
które obchodziły Złoty Jubileusz zostały uhonorowane Medalami  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które zostały przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Medale wręczył 
w imieniu Prezydenta i złożył gratulacje wszystkim przybyłym parom 
Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki. Do gratulacji dołączyli się  
Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki  
i  prowadząca uroczystość Z-ca Kierownika USC Łucja Koniarska.  
Złote Gody – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale  
również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego harmo-

nijnego pożycia małżeńskiego. Zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach 
zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję  i szacunek. W gronie małżeństw obchodzących Złoty Jubileusz  znalazły się następu-
jące pary: 
Państwo Teodora i Jan Hoppe z Bysławia. Mają dwoje dzieci i doczekali się dwoje wnucząt. Poznali się w jednej  
z wielkopolskich szkół, gdzie rozpoczęli pracę po ukończeniu studiów. Było to ich pierwsze i jedyne miejsce pracy przez ponad 
30 lat. Jubilatka pochodzi z nowotomyskiej krainy znanej z wikliniarstwa jej mąż z Borów Tucholskich. Po przejściu na emeryturę 
w 1998 roku, przeprowadzili się do Bysławia, gdzie mieszkają do dzisiaj. Aktualnie, nie będą już czynnymi zawodowo nauczycie-
lami, z radością pomagają  w wychowywaniu wnucząt. 
Państwo Genowefa i Tadeusz Zywertowie z Lubiewa. Wychowali 2 synów i doczekali się 2 wnuczek. Jubilatka pracę rozpoczę-
ła w 1966 roku jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Lubiewie. Z tą szkołą jubilatka była związana cały okres pracy  
zawodowej.  Od kwietnia  1983 do sierpnia 1985 r.  pełniła funkcję wicedyrektorki, później dyrektorki Zbiorczej Szkoły Gminnej  
w Lubiewie. Następnie była  Inspektorem Oświaty i Wychowania oraz dyrektorką Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Lubiewie.  
Na emeryturę przeszła w 1997 roku. Pan Tadeusz z kolei swoją karierę zawodową rozpoczął wcześniej, w  kwietniu 1965 roku 
jako pracownik Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa. W październiku tego samego roku rozpoczął zasadniczą służbę 
wojskową. Od stycznia 1968 roku do przejścia na emeryturę związany był z Gminną Spółdzielnią „SCH” z siedzibą w Klonowie, 
w której od 1 lutego 1981 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółdzielni. 
Państwo Zofia i Czesław Kożuchowie. Jubilaci mieszkają w Bysławiu. Wychowali 2 dzieci i doczekali się 4 wnuków. Jubilatka 
poświęciła swoje życie wychowywaniu dzieci, a także zajmowała się domem. Jubilat  pracował jako murarz-brygardzista  
w państwowej firmie. Prowadził także własną działalność budowlaną w swojej prywatnej firmie. 
Państwo Helena i Zygfryd Bielińscy z Minikowa. Jubilaci wychowali 2 dzieci i doczekali się 4 wnucząt. Pani Helena zajmowała 
się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Jubilat przez 33 lata był kierowcą ciągnika w Nadleśnictwie Zamrzenica.  
Pan Zygfryd jest również członkiem OSP w Minikowie. 
Państwo  Cecylia i Jan Kamińscy z Trutnowa.  Wychowali 5 dzieci, doczekali się aż 12 wnucząt i już 2 prawnucząt.  Jubilaci 
wspólnie przez całe życie prowadzili 15 hektarowe gospodarstwo rolne, które potem przekazali córce i zięciowi. Pan Jan  
pracował również w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy. Pasją pani Cecylii jest prowadzenie ogródka. Kiedy 
ich dzieci założyły własne rodziny, Jubilaci pomagali w wychowywaniu wnuków. Teraz odpoczywają i wspominają dawne czasy.  
Państwo Zygfryd i Salomea Błażejewiczowie z Bysławia. Wychowali 3 dzieci  i doczekali się 1 wnuczki. Jubilatka urodziła się  
w Trutnowie. To właśnie w tej miejscowości, podczas jednej z zabaw poznali się małżonkowie. Pan Zygfryd pochodzi z Bysławia. 
Małżeństwo wspólnie pracowało w bysławskiej weterynarii i prowadzili gospodarstwo rolne.  
Szmaragdową, czyli 55 rocznicę ślubu obchodzili z kolei państwo Felicja i Władysław Gacowie. Oboje są rodowitymi mieszkań-
cami Bysławia. Jubilaci wychowali 2 dzieci i doczekali się 3 wnucząt i 2 prawnucząt. Pani Felicja oprócz wychowywania  dzieci, 
zajmowała się także prowadzeniem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego oraz przez 10 lat agroturystyki. Jej mąż, Władysław, 
był inspektorem  hodowli – skupu w OSM w Bysławiu, a także podinspektorem nasiennictwa w Centrali Nasiennej w Tucholi. 
Pracował również w PZU w Tucholi jako pośrednik ubezpieczeniowy.  
Państwo  Kazimiera (l.88) i Florian (l.92) Żygowscy z Lubiewa w tym roku świętują 60 lat wspólnego życia. Diamentowi Jubilaci 
wychowali 8  dzieci i doczekali się  21 wnucząt. Pani Kazimiera  i pan Florian całe życie pracowali we własnym gospodarstwie 
rolnym, które przejął syn. Warto zaznaczyć, że pan Florian cały czas angażuje się w sprawy miejscowej Ochotniczej Straży  
Pożarnej.  

Łucja Koniarska 
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,, A CO TAM” NA PLANIE PROGRAMU. 
     22 sierpnia br.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubiewie  
z  zespołów teatralnych ,,A co tam” (młodszej i starszej)  pod 
opieką Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej wyjechali 
do Warszawy, aby uczestniczyć, jako widzowie, w nagraniu 
programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Pomysł zrodził się 
przypadkowo, pani Beata poprosiła i zaproponowała   
choreografowi Krisowi Adamskiemu –znajomemu od lat, pro-
wadzenie warsztatów w Lubiewie, jednak ogrom zajęć i pro-
jektów pana Adamskiego nie pozwolił zrealizować naszego 
planu . Ku naszej uciesze  Pan Krzysztof zaprosił nas   
do siebie -TV Polsat . 
Wyprawa rozpoczęła się już od godz.4.00 rano, na miejscu 
byliśmy o 9.00. Zostaliśmy potraktowani wyjątkowo, jako 
pierwsi weszliśmy na widownię, która zrobiła na nas niesamo-
wite wrażenie.  Uczestniczyliśmy  w nagraniu czwartego   
odcinka ”Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niestety nie mieliśmy 
szansy zrobić sobie wspólnego zdjęcia z uczestnikami show, 

ponieważ obowiązywał zakaz fotografowania. Po kilku godzinach bolały nas ręce od klaskania, jednak watro było pojechać  
i zobaczyć jak wygląda taki program od kulis. Gwiazdy rzeczywiście śpiewały na żywo, nie było mowy o żadnym playbacku.  
Cudowne kreacje, taniec grupy Kris Crew wprowadzały w zachwyt. Przy produkcji pracowało kilkaset osób, a nagranie jednego 
odcinka trwało prawie 7 godzin. 
Po wyczerpującej przygodzie na planie programu udaliśmy się na Starówkę i wjechaliśmy na 30 piętro Pałacu Kultury. To była 
wyczerpująca, ale pełna nowych,  ciekawych  doznań wycieczka. Dziękujemy za finansowe wsparcie Urzędowi Gminy  oraz  
Mateuszowi Adamskiemu, nagroda pieniężna, którą wykorzystaliśmy na wyjazd niestety nie pokryłaby kosztów wyjazdu. Grupa 
teatralna czeka na listopadowy wolny termin ,w którym pan Krzysztof obiecał poprowadzić zajęcia w Lubiewie.  

Beata Ziółkowska 

 
WYJAZD NA MAZURY 

  

W ramach aktywizacji mieszkańców Gminy Lubiewo, 
22.09. br. odbył się wyjazd integracyjny na Mazury. 
Uczestnicy zwiedzili najpierw z przewodnikiem Zamek  
w Kwidzynie, który był na trasie przejazdu. Po spacerze 
krużgankami zamku mieli możliwość obejrzenia wystawy 
przyrodniczej, która zaciekawiała szczególnie  
najmłodszych uczestników wyjazdu. 
Kolejnym etapem wycieczki była Huta Szkła Artystyczne-
go w Olsztynku, gdzie z bliska można było obserwować 
jak przebiega proces wytwarzania wyrobów  
artystycznych ze szkła barwionego. W miejscowym skle-
piku uczestnicy wyjazdy zaopatrzyli się w tamtejsze wy-
roby.Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Przewodnicy  
w bardzo ciekawy i przystępny sposób zaznajomili 
wszystkich z historią architektury wiejskiej. Obiekty były 
w pełni wyposażone w eksponaty, które ciekawiły  

zwiedzających.  Pogoda dopisała zwiedzającym, którzy do późnych godzin popołudniowych spacerowali po Parku  
Etnograficznym. Wyjazd był współfinansowany ze środków Gminy Lubiewo. 

Joanna Jastak 
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W gminie Lubiewo działa 11 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 
Liczba członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Lubiewo na w latach 2015-2018 wynosiła ok. 480. 
mężczyźni w wieku 18 – 65 lat -361  
Kobiety -   28 
członków wspierających-   27 
członków honorowych -   28 
członkowie MDP -   36 

OSP Bysław, OSP Lubiewo, OSP Minikowo oraz OSP Sucha 
należą do jednostek typu „S” i dysponują samochodami ratow-
niczo – gaśniczymi oraz sprzętem ratownictwa drogowego 
i sprzętem strażackim niezbędnym do wykonywania swoich 
zadań. Pozostałe jednostki OSP: OSP Płazowo, OSP Wełpin, 
OSP Trutnowo, OSP Cierplewo, OSP Bysławek, OSP Klonowo 
posiadają samochody oraz  sprzętem strażackim niezbędnym 
do wykonywania swoich zadań.  

OSP Bysław – jednostka typu S-3 dysponuje: 
      -  samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Merce-
des  r.1976 
      - samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Ford 
Transit r. 2000 
      -  samochodem ratowniczo – gaśniczym marki  MAN 
13.290 r. 2013 

OSP Lubiewo – jednostka typu S-2 dysponuje: 
      - samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Daf Ginaf 
r.1984 
      - samochodem ratowniczo – gaśniczym marki MERCE-
DES BENZ ATEGO r. 2015 

OSP Minikowo – jednostka typu  S-1  
- samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Magirus r. 

1978 
OSP Sucha – jednostka typu S-1 dysponuje: 

- samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Magirus 
r. 1974 

Pozostałe jednostki posiadają następujące samochody: 
OSP Bysławek samochód FORD r. 2013 
OSP Trutnowo samochód FORD TRANSIT r.1998 
OSP Wełpin samochód marki DEWOO Lublin II rocznik 1998  
OSP Cierplewo  samochód SYRENA r.1980 
OSP Klonowo MAGIRUS r. 1968 
OSP Płazowo FORD TRANSIT r.1991 
W br. planowany jest zakup samochodów gaśniczych dla OSP 
Sucha, OSP Klonowo oraz OSP Bysław. 

   Dwie jednostki tj. OSP Bysław, OSP Lubiewo  
są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego.  

Każdego roku Rada Gminy Lubiewo w trakcie 
uchwalania budżetu określa w nim kwotę wydatków  
na ochotnicze straże pożarne działające na terenie gminy 
Lubiewo. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi 
o planowaniu środków ściśle na działalność OSP, w tym 
m.in. na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie,  

zapewnienie gotowości bojowej, umundurowanie, ubezpie-
czenie członków OSP i MDP, wypłacenie ekwiwalentu, bu-
dowę lub rozbudowę strażnic, badania lekarskie, opłatę 
kierowców itd. 
Budżet na 2015 rok wynosił 186.700,00 zł ( w tym środki 
funduszu sołeckiego 11.500,00 zł) 
Budżet na 2016 rok wynosił 253.200,00 zł ( w tym remont 
dachu na budynku OSP Lubiewo, którego nie udało się rea-
lizować 55.000,00 zł oraz 11.600,00 zł funduszu sołeckie-
go). 
Budżet na 2017 rok wynosił 258.200,00 zł ( w tym remont 
dachu na budynku OSP Lubiewo, którego nie udało się rea-
lizować 55.000,00 zł oraz 12.500,00 zł funduszu sołeckie-
go). 
Budżet na 2018 rok wynosił 194.000,00 zł (w tym remont  
dachu na budynku  OSP Lubiewo 81.000,00 zł oraz środki  
sołeckie 12.500,00 zł) na sesji w dniu 18.09.2018 r. w bu-
dżecie gminy zabezpieczona została kwota 180.000 zł na 
zakup trzech samochodów gaśniczych dla OSP Sucha, 
OSP Klonowo, OSP Bysław. 
Najważniejsze wydatki poniesione w kadencji 2015-2018 to: 
- paliwo  
- regeneracja urządzeń hydraulicznych Weber – Hydraulik 
(Bysław i Lubiewo)  
- przeglądy samochodów gaśniczych, 
- naprawa motopomp  
- konserwacja aparatów powietrznych  
- remonty w remizach OSP Lubiewo, Bysław, Bysławek, 
Sucha, Cierplewo, Wełpin, Płazowo, Trutnowo  
- mundury galowe, koszarowe oraz inna odzież dla straża-
ków z OSP gminy Lubiewo  
- remont samochodów pożarniczych 
- udział w szkoleniach 
- udział w zawodach sportowo-pożarniczych 
- badania strażaków  
- wynagrodzenie dla kierowców oraz za udział w akcjach 
• zakup potrzebnego sprzętu 

Nasze jednostki doposażone są również z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, różnego rodzaju projektów oraz  
z budżetu gminy z zarządzania kryzysowego. 

Nasze jednostki brały udział w następujących akcjach: 
2015 r. 
Pożary -36 ; Wypadki drogowe, kolizje – 25; Osy i szersze-
nie – 33; Wiatrołomy – 35; Zabezpieczenie lądowiska – 11; 
Zabezpieczenie imprez masowych – 12; Inne -  14 
2016 r. 
Pożary -20; Wypadki drogowe, kolizje – 16; Osy i szersze-
nie – 8; Wiatrołomy – 23; Inne  - 138 
2017 r. 
Pożary -12; Wypadki drogowe, kolizje – 21; Osy i szersze-
nie – 6; Wiatrołomy – 96; Zabezpieczenie imprez masowych 
– 6; inne – 14 
 

ANALIZA  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBIEWO  
W LATACH 2015-2018 



 

 

Nr 2/2018 Str. 15 

2018 r. 
Pożary - 30; Wypadki drogowe, kolizje – 10; Osy i szersze-
nie – 3; Wiatrołomy – 26; Zabezpieczenie lądowiska – 1; 
Zabezpieczenie imprez masowych – 6; Inne - 15 
 
Na terenie gminy Lubiewo corocznie organizowane  
są zawody sportowo-pożarnicze etap gminny, konkurs  
plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” dla przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz konkurs wiedzy pożarni-
czej etap gminny. W roku 2015 w etapie powiatowym I miej-
sce zajęła Martyna Słupińska z Bysławia, a w grupie szkół 
ponadgimnazjalnych Jarosław Warmbier z Klonowa. W roku 
2016 i 2017 w etapie powiatowym I miejsce zajęła również 
Martyna Słupińska z Bysławia. 
Konkurs plastyczny dla gminy Lubiewo w etapie powiato-
wym w roku 2016 był dla nas niesamowity. Grupa przed-
szkolna zajęła miejsca od I-V, szkoła podstawowa I-III  ucz-
niowie zajęli II i III miejsce natomiast kl. IV-VI  miejsca I, 
III ,IV i V. W etapie wojewódzkim przedszkola zajęły I i II 
miejsce, kl. I-III miejsce III, kl. IV-VI III miejsce. 
W roku 2016 w etapie powiatowym kl. I –III miejsce  II, kl. IV
-VI miejsce II, gimnazjum I i III.  

W roku 2017 w etapie powiatowym kl. I-III II miejsce, kl. VII-
VIII i gimnazjum miejsca I-III oraz wyróżnienie dla Janka 
Góreckiego, który dotarł ąż do etapu ogólnopolskiego na 
którym otrzymał wyróżnienie. 
 
Jednostki OSP Bysław, OSP Lubiewo wyposażone  
są w system selektywnego wywoływania DSP-50 
z możliwością powiadamiania SMS. 
Przy OSP Bysław działa Orkiestra Dęta, która zrzesza 
ok.35 członków. W roku 2015 zajęła I miejsce i puchar  
marszałka w konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast w roku 
2016 na 801 zarejestrowanych  orkiestr nasza zajęła 33 
miejsce.  W dniu 20 maja 2017 r. orkiestra brała udział w VII 
Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu Starym 
w uroczystościach poświęconych „Świętemu Janowi Pawło-
wi II w Hołdzie” w którym uczestniczyło  brało 60 orkiestr i 
30 chórów. 
Zarząd OSP RP od czterech lat organizuje dla druhów „Bal 
Strażaka”, który cieszy się dużą popularnością. 
Corocznie w Minikowie organizowany jest Powiatowy Dzień 
Weterana.  

 Czesława Gromek 

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne, w wyniki, których czworo naszych nauczycieli 
uzyskało następujące stopnie awansu zawodowego: 
 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskali:  
Justyna Ciechanowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie  
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskały:  
Karolina Przybysz  – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie 
Małgorzata Porożyńska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie 
Katarzyna Mrozik  – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu. 
Jolanta Deja - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu.  

Wioletta Szymczak 

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE LUBIEWO NA 2019 ROK.  

Fundusz sołecki to środki budżetu gminy zarezerwo-
wane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć, które będą  
służyły poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. Ponieważ fundusz sołecki jest częścią 
budżetu gminy dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu 
sołeckiego jednak od mieszkańców zależy jakie zadania będą 
wykonane. 

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złoże-
nie do wójta wniosku przez sołectwo. W tym celu  sołtys zwołu-
je zebranie wiejskie podczas którego mieszkańcy podejmują 
uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków  
z  funduszu,  gdzie  wskazują  przedsięwzięcia  przewidziane  
do realizacji. W/w wniosek musi zostać przedłożony wójtowi  
w terminie do dnia 30 września.  

Przy wydatkowaniu środków publicznych zgromadzo-
nych w ramach funduszu sołeckiego należy kierować się zasa-
dą oszczędności, gospodarności i celowości. 

W budżecie Gminy Lubiewo wydzielono środki finan-
sowe w ramach funduszu sołeckiego na 2019r., których podział 
przedstawia się następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sołectwo Kwota  do  dyspozycji  
na 2019 rok 

 Bysław 46.025,71 zł 
Bysławek 27.983,63 zł 
Cierplewo 13.623,61 zł 
Klonowo 38.063,26 zł 

Lubiewice 22.000,29 zł 
Lubiewo 46.025,71 zł 
Minikowo 27.891,58 zł 

Płazowo 22.736,70 zł 
Sucha 39.213,90 zł 
Trutnowo 19.146,69 zł 
Wełpin 18.226,18 zł 

Małgorzata Pilarska 
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NOWY-STARY DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIEWIE 

Zarządzeniem Nr 58/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Wójt Gminy Lubiewo ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
Na konkurs w ustalonym terminie tj. do 16 lipca 2018r. do godz. 15:00 wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pani Jolanta Kowalska.  
Komisja konkursowa po sprawdzeniu przedłożonej dokumentacji i przeprowadzonej rozmowie stwierdziła, że kandydatka spełnia 
wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrek-
tora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.  
W wyniku głosowania tajnego Pani  Jolanta Kowalska  uzyskała pozytywna rekomendację.  
Zarządzeniem Nr 69/2018 z dnia 31 lipca 2016r. Wójt Gminy Lubiewo zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie i Zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 31 lipca 2018r. powierzył Pani Jolancie 
Kowalskiej pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 
2018r. do dnia 31 sierpnia 2023r.  

Wioletta Szymczak 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY DLA ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH 

Informuję, że prezesi organizacji pozarządowych otrzymali projekt programu współpracy samorządu  
z organizacjami pozarządowymi w celu jego konsultacji. Program wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie  
Lubiewo.bip.net.pl oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią i zgłaszanie ewentualnych uwag lub  
sugestii do 26 października br. 
Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag za pośrednictwem:  

• poczty elektronicznej: ug.szymczak@lubiewo.pl 

• faksu: 52 519 02 14 

do siedziby Urzędu Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo (wejście boczne do Banku Spółdzielczego) 
Ponadto, zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji na spotkanie konsultacyjne przygotowanego projektu programu, które 
odbędzie się 23 października br. o godz. 15:00 w Bibliotece - Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie. Projekt Programu współpra-
cy, po zakończonych konsultacjach zostanie przedstawiony Radzie Gminy Lubiewo, która w listopadzie podejmie uchwałę  
o przyjęciu jego do realizacji.  

Wioletta Szymczak 

WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKU 
 

W żłobku „Bajkowa Kraina”  w Bysławiu, którego organizatorem  jest Gmina Lubiewo są jeszcze wolne 
miejsca. Zapraszamy rodziców i dziadków do odwiedzenia tego faktycznie bajkowego miejsca, zapo-
znania się z jego pięknymi wnętrzami, kolorowym wyposażeniem i bogatą ofertą zajęć. 
Atuty naszego żłobka 
Niskie kwoty czesnego i wykwalifikowana kadra, 
Możliwość dostosowania rytmu dnia do wieku i możliwości dziecka, 
Możliwość dostosowania grafiku godzin do potrzeb rodziców, 
Realizacja zajęć i zabaw w oparciu o opracowany program, 
Opieka i wychowanie dzieci w warunkach zbliżonych do domowych (z najwyższą starannością), 
Miła i ciepła atmosfera, mnóstwo zabawy i radości, 

Obiadki zgodne z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka oraz dostosowane do wieku dziecka, 
Przytulna sypialnia, kolorowa sala zabaw, kąciki aktywności, 
Pozytywne wzmacnianie dzieci w codziennych aktywnościach. 

Dzięki dotacji przekazanej przez Gminę Lubiewo w wysokości 200,00zł na każde dziecko oraz pozyskanej dotacji w wysokości 
150,00zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „Maluch plus”,  
w 2018r. rodzice/opiekunowie płacą łącznie o 340,00zł. miesięcznie mniej na każde dziecko. Dotyczy to zarówno dzieci już 
uczęszczających do żłobka, jak i tych które zostaną zapisane w trakcie roku.  
Będziemy czynić starania, aby pozyskać dotację również na 2019r.  
Do żłobka mogą być zapisane dzieci, które ukończyły roczek, a nie skończyły jeszcze 3 lat.  
Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Sierosławska – dyrektor przedszkola „Bajkowa Kraina”, tel. 516 082 168, e-mail: 
agacekcyn@o2.pl.  

Wioletta Szymczak 
Agnieszka Sierosławska 

mailto:agacekcyn@o2.pl
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ROZBUDOWA SZKOŁY W LUBIEWIE - ZWIĘKSZONE DOFINANSO-
WANIE I WIZYTA WOJEWODY 

 
 Po wielu miesiącach oczekiwania i nadziei, otrzy-
maliśmy bardzo dobrą informację z Urzędu Marszałkow-
skiego o zwiększeniu dofinansowania do zrealizowanego  
w 2017r. projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku 
Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrze-
by wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych"  
o kwotę 534 273,03zł.   
Przypomnijmy, wartość robót budowlanych  wynosiła 1.673 
000,00 zł, a zakup, dostawa i montaż wyposażenia  
do nowo powstałych czterech oddziałów przedszkolnych  
wynosił  194. 551,78 zł. Inwestycja składała się z dwóch 
rodzajów kosztów: niekwalifikowanych, tj. takich które nie 
podlegają dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  
( 534 972,81zł) i  kwalifikowanych podlegających dofinanso-
waniu z UE.  Na realizację ww. robót budowlanych i zakup 
wyposażenia  w części kwalifikowanej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR  na kwotę 
839 095,79zł w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz dla Poddziałania 10.2.1 
Wychowanie przedszkolne. W związku z faktem, że projekt ten wpisany jest do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, a alokacja środków była niewystarczająca, przyznane dofinansowanie wynosiło tylko 
304 818,76 zł. Tak niskie dofinansowanie spowodowało konieczność zaciągnięcia przez gminę kredytu na realizację inwesty-
cji. Wójt Gminy Lubiewo, wielokrotnie wnioskował o podjęcie przez Zarząd Województwa o działań w zakresie przesunięcia 
środków na realizację tego rodzaju zadań. Starania przyniosły skutek, ponieważ Zarząd Województwa wystąpił do Komisji 
Europejskiej o zwiększenie alokacji na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną o środki niewykorzystane na realizację przed-
sięwzięć z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Wielomiesięczne negocjacje zostały zakończone pomyślnie, dzięki, którym 
mogliśmy otrzymać pełne wnioskowane dofinansowanie.   

 
W zakresie kosztów niekwalifikowanych, Gmina Lubiewo 
złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o dofinansowa-
nie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 
267 486,00zł, tj. 50% kosztów. Po spełnieniu wymogów  
procedury aplikacyjnej oraz pozytywnej rekomendacji Woje-
wody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymaliśmy decyzję  
o przyznaniu dotacji w wnioskowanej kwocie.  
Efekty zrealizowanego projektu, tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego mógł osobiście zobaczyć Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który przyjechał  
do Lubiewa na zaproszenie Wójta Gminy Lubiewo z krótką 
wizytą.  Panu Wojewodzie towarzyszyli m.in. starosta tuchol-
ski pan Michał Mróz, członek zarządu powiatu tucholskiego 
pan Jerzy Kowalik, dyrektor biura poselskiego posła  
Łukasza Szraibera oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. 
Goście zwiedzili odnowiony budynek, obejrzeli nowe  

oddziały przedszkolne, sale lekcyjne, zapoznali się z zakresem projektu ale również z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi 
metodami dydaktycznymi realizowanymi w lubiewskiej szkole. Zdumienie i zaskoczenie jakie można było zobaczyć  
u p. Wojewody jak i osób mu towarzyszących tylko nas utwierdziło, że warto podejmować wszelkie trudy aby inwestować  
w rozwój młodego pokolenia.  

Wioletta Szymczak 

 



 

 

Str. 18 Samorządowy Kurier Lubiewski 

MODERNIZACJA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W BYSŁAWIU 
W maju br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja 

miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu”.  

Już w lipcu br. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji naszego wniosku i przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty 
dotacji, tj. 50 000,00zł. (Gmina dołoży do tego zdania prawie 6000,00zł).  
Radość nasza była tym większa, że oprócz możliwości zrealizowania zadania, dotację otrzymały tylko 4 samorządy  
z województwa kujawsko – pomorskiego, a 111 w kraju.  
Projekt będzie realizowany w II półroczu br. roku i dotyczy modernizacji istniejącego miasteczka ruchu drogowego usytuowane-
go na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Bysławiu.  
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wykonanie prac ziemnych, utwardzenie ścieżek rowerowych na powierzchni 320m2, 
wykonanie oznakowania poziomego, zakupienie i montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających, wymiana istniejące-
go oświetlenia oraz wykonanie ogrodzenia terenu miasteczka ruchu drogowego. 
Obecne miasteczko, wykonane w 2002r. w ramach prac społecznych, w które byli zaangażowani uczniowie, nauczyciele,  
rodzice i sponsorzy nie spełnia już żadnych norm bezpieczeństwa. Niewykonanie tej inwestycji wiązałoby się z wyłączenie  
miasteczka z użytkowania, a to z kolei przełożyłoby się negatywnie na poziom wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym.  
Adresatami projektu będą nie tylko uczniowie szkół i wychowankowie przeszkoli z terenu Gminy Lubiewo, ich rodzice  
czy nauczyciele, ale również, i to jest nowość, seniorzy (członkowie Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubiewa  
i Bysławia oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku. W ostatnim czasie zauważyliśmy konieczność wprowadzenie edukacji  
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym również dla seniorów, którzy prowadzą bardzo aktywny tryb życia, uczestniczą  
w różnego rodzaju wyjazdach, m.in. do dużych miast, a prawo jazdy zdawali bardzo dawno temu. Planujemy systematyczne 
zajęcia edukacyjne również dla tej grupy naszych mieszkańców.  
Miasteczko będzie wykorzystywane m.in. 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych w tematach tj. pieszy w ruchu drogowym, 
rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego, rozpoznawanie i znaczenie znaków drogowych (pionowych  
i poziomych), przejścia dla pieszych, zasady korzystania z przejść, przyczyny wypadków drogowych, itp.  

organizowania programów edukacyjno-profilaktycznych, np. symulacje zdarzeń drogowych podczas organizowanego  
cyklicznie Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”;  „Mama, tata i ja znaki drogo-
we zna” – cykl zajęć dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców;  „Senior rowerem gna i znaki drogowe zna” – cykl zajęć 
dla seniorów, organizowanie cyklicznych spotkań z policjantami, strażakami i wiele innych ciekawych przedsięwzięć, 

organizowanie eliminacji gminnych w corocznym turnieju BRD, a być może  i eliminacji powiatowych. 
Przy realizacji zadania, z Gminą Lubiewo i Szkołą Podstawową w Bysławiu, zgodzili się współpracować:  Komenda Powiatowa 
Policji w Tucholi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bysławiu oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi. 
 

Wioletta Szymczak 

LUBIEWSCY W ZAKOPANEM 
Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koła nr 5 w Lubiewie uczestniczyli w wycieczce na południe Polski. 
Była to część projektu pn. „Bory Tucholskie – Zakopane – różnice widziane oczyma seniorów”, który Związek realizuje  
w 2018r. w ramach otwartego konkursu ofert i dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Lubiewo.   
Zanim dotarliśmy do Zakopanego,  zatrzymaliśmy się w Krakowie, którego zwiedzanie nie jednego z nas przyprawiło o mały 
zawrót głowy. Krakowskie sukiennice, rynek krakowski, Zamek Królewski na Wawelu, Grób pary prezydenckiej.  
To najważniejsze punkty naszego zwiedzania.  Następnie uczestniczyliśmy w odpustowej mszy św w kościele św. Anny  
w Płazówce. Zauroczyli nas górale na koniach i z bryczkami, oprawa była bardzo uroczysta, a sama msza trwała ponad  
2,5 godz.  Po mszy mieliśmy brać udział w festynie zorganizowanym w Witowie, ale ze względu na bardzo brzydką pogodę 
zrezygnowaliśmy z tego wydarzenia. A potem już Zakopane, nasze przepiękne góry, piękne kościoły na Krzeptówkach czy 
Jaszczurówce. Ten ostatni, to jedyny na świecie, zbudowany w stylu zakopiańskim tylko z bali. Widzieliśmy zespół skoczni,  
w tym również wielką krokiew im. Stanisława Marusa, ale nie było wśród nas chętnych do skakania. Siły by były, odwaga też, 
ale nie byliśmy pewni czy nam wyjdzie właściwy telemark. 
Na koniec naszej wycieczki zostawiliśmy sobie spływ Dunajcem. To również zrobiło na nas duże wrażenie. I tak zakończyła 
się nasza wyprawa na południe Polski, teraz myślimy gdzie wyruszyć w następnym roku.  

     Władysława Socha 

SENIORZY ZWIEDZAJĄ POLSKĘ 
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BYSŁAWSCY NA PODKARPACIU 
W dniach 17-20 2018r. członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koła nr 6 w Bysławiu uczestniczyli w wycieczce 
na Podkarpacie. Była to część projektu pn. „Podkarpackie, wielokulturowe smaki i szlaki”, który Związek realizuje w 2018r.  
w ramach otwartego konkursu ofert i dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Lubiewo.   
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku w Łańcucie, jednej z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich, 
m. in: Potockich oraz Lubomirskich w Polsce. 
Zobaczyliśmy również rozwój i działalność fabryki likierów, rosolisów i rumu hrabiego Alfreda Potockiego, która istniała niegdyś 
w Łańcucie. 
Nocowaliśmy w pięknym Spa Hotel Gloria w centrum Przemyśla. Od rana zwiedzaliśmy Przemyśl, a w nim: XVI – wieczny  
rynek, zamek z punktem widokowym, katedrę rzymsko-katolicką, Muzeum Archidiecezjalne, wytwórnię fajek Bróg. Ogromne 
wrażenie zrobiło na nas Arboretum – Bolestraszyce – jeden z 42 Fortów twierdzy Przemyśl – trzeciej co do wielkości  
w Europie.  
Kolejny etap, to już zamek w Kraciszynie, wybudowany przez Krasickich w XVII wieku. Dalej, Markowa – Muzeum Polaków 
ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. 
Udało nam się odwiedzić również jedną z największych na Podkarpaciu winnic i oczywiście degustowaliśmy smakowite trunki, 
ale z umiarem.  
W Jarosławiu zwiedziliśmy rynek i zabytkowe kamienice mieszczańskie, podziemne przejście turystyczne, cerkiew grekokato-
licką, kolegiatę i opactwo sióstr benedyktynek. A w Leżajsku zwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania NMP, przy której funkcjonuje 
klasztor Bernardynów. Na chwilę wpadliśmy do Sandomierza, gdzie po dobrym posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną  
do naszych domów.  
Mimo bardzo napiętego harmonogramu, wielu miejsc wyznaczonych na trasie wycieczki, daliśmy radę i cieszymy się, że udało 
nam się ujrzeć bogactwo Podkarpacia i chociaż na parę dni zapomnieć o bieżących troskach. 

Krystyna Kawczyńska, Ryszard Drzycimski 

 
8 czerwca na boisku gminnym w Lubiewie, z okazji światowe-
go dnia bez tytoniu,  odbył się I bieg po zdrowie pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Lubiewo. Organizatorami im-
prezy byli: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w 
Tucholi, Szkoła Podstawowa w Lubiewie i Urząd Gminy w 
Lubiewie. Mimo skwaru i ostatnich podejść uczniów do popra-
wienia ocen,  na starcie biegu zebrała się ponad stu osobowa 
grupa biegaczy ze szkół w Lubiewie, Bysławiu i Su-
chej. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w 6 kategoriach, 
na dystansach od 400 do 800m.  
W najmłodszej kategorii dziewcząt klas I-III szkół podstawo-
wych miejsca medalowe zdobywały: 

1. Kornelia Ziółkowska - Szkoła Podstawowa w Lubiewie 

2. Paulina Kamińska Szkoła Podstawowa w Bysławiu 

Aleksandra Ostrowska - Szkoła Podstawowa w Lubiewie 
W kategorii chłopców klas I-III szkół podstawowych na pierw-
szych trzech miejscach uplasowali się: 

1. Hubert Krzywoszyński - Szkoła Filialna w Suchej /

reprezentujący barwy SP w Lubiewie/ 

2. Remigiusz Regent - Szkoła Podstawowa w Lubiewie 

Igor Wilkowski - Szkoła Podstawowa w Bysławiu 
W kategorii dziewcząt klas IV-VI szkół podstawowych: 

1. Amelia Jankowska - Szkoła Podstawowa w Bysławiu 

2. Sylwia Sobacka - Szkoła Podstawowa w Lubiewie 

Nikola Kujawa - Szkoła Podstawowa w Bysławiu 
W kategorii chłopców klas IV-VI szkół podstawowych: 

1. Kacper Minikowski - Szkoła Podstawowa w Lubiewie 

2. Michał Wojdak - Szkoła Podstawowa w Bysławiu 

Bartosz Sosnowski -  Szkoła Podstawowa w Bysławiu 
W kategorii dziewcząt klas VII SP i gimnazjum: 

1. Aneta Bączkowska - Gimnazjum w Bysławiu 

2. Paulina Piekarska - Gimnazjum w Lubiewie 

Anna Grzywacz - Gimnazjum w Lubiewie 
W kategorii chłopców klas VII i gimnazjum: 

1. Jarosław Jaroch - Gimnazjum w Lubiewie 

2. Alan Babiński - Gimnazjum w Bysławiu 

Hubert Niemczewski - Gimnazjum w Lubiewie 
Klasyfikacja generalna szkół: 

1. Szkoła Podstawowa w Lubiewie 151 punktów 

Szkoła Podstawowa w Bysławiu 137 punktów 
Wszyscy uczestnicy biegów rywalizowali fair play, gorącą 
atmosferę na chwilę ochłodziły lody przekazane od Wójta 
Gminy Lubiewo. Po skończonych biegach, nad bezpieczeń-
stwem których czuwała niezawodna opieka medyczna z OSP 
Bysławiu, zwycięzcy biegów odebrali medale ufundowane 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi, 
a szkoły nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Lubiewo. 
Uczestnikom gratulujemy udziału w kolejnej imprezie promu-
jącej zdrowy i aktywny tryb życia, a zaangażowanym  
w jej organizację składamy serdeczne podziękowania. 

Wioletta Szymczak, Waldemar Górecki 
 
 

BIEG PO ZDROWIE 
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PROJEKT „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW - 
SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST W WOJEWÓDZTWIE  

KUJAWSKO-POMORSKIM”  

Gmina Lubiewo wspólnie z 29 samorządami  z województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt pn. „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie”, którego głównym celem jest rozwój eduka-
cji dzieci i młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wypracowaniu, we współpracy z doradcą,  Planu rozwoju oświaty  
Gminy Lubiewo w zakresie Kształtowania kompetencji kluczowych. Przedstawiciele gmin i powiatów od czerwca do września, 
uczestniczyli w intensywnym 5 miesięcznym kursie przygotowującym struktury oświatowe w samorządach do wdrażania  
działań rozwojowych w obszarze oświaty. 
Projekt w całości koordynowany jest przez bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a efektem podejmowanych 
działań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest: 
- zaangażowanie 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego w opracowanie Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty 
oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, 
- wdrożenie w 92 placówkach oświatowych procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów, 
- udział 85 przedstawicieli gmin i powiatów zaangażowanych w działalność oświatową w cyklu szkoleniowym,   
• opracowanie i wdrożenie 30 Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompe-

tencji kluczowych uczniów.  
• Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Lubiewo jest Wioletta Szymczak – Kierownik referatu Oświaty, Kultury, Sportu,  

Turystyki i Promocji. Działaniami objęte są szkoły podstawowe w Lubiewa i Bysławia.  
Większość elementów projektu mamy już zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie rozpoczęcia wdrażania w szkołach  
w Lubiewie i w Bysławiu zapisów planu rozwoju oświaty, w którym zapisano szereg działań rozwijających kompetencje  
kluczowe w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.  
Opracowanie planu poprzedzone zostało zdiagnozowaniem potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. Diagnoza 
została opracowana na podstawie: badań ankietowych, pogłębionego wywiadu z dyrektorami szkół, analizy dokumentów,  
spotkania dialogowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli, rady gminy, organu  
prowadzącego oraz dyrekcji szkół. 
Zastosowane metody jednoznacznie wskazały na potrzebę wsparcia dwóch kompetencji kluczowych: 

1. Umiejętność uczenia się, 

Porozumiewania się w językach obcych. 

Działania ujęte w planie rozwoju mają służyć dążeniu do zrealizowaniu celu głównego, którym jest kompleksowe wspomaganie 
procesu rozwoju kompetencji umiejętności uczenia się i porozumiewania się w językach obcych w szkołach podstawowych  
z oddziałami gimnazjalnymi w Lubiewie i w Bysławiu oraz celów  szczegółowych, tj.: 
Wdrożenie w szkołach planów wspomagania rozwoju kompetencji umiejętności uczenia się i porozumiewania się w językach 

obcych dwóch szkołach, 
Podniesienie kompetencji nauczycieli z SP Lubiewo i SP Bysław w zakresie stosowania nowoczesnych technik uczenia się, 
Utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w wdrażaniu wybranych kompetencji kluczo-

wych, 
Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania twórczych metod rozwijających procesy wspomagające uczenie się, 
Rozszerzenie oferty o zajęcia pozalekcyjne z nauki j. obcych, 
Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół objętych planem wspomagania.                 
Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy,  
w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwo  
w oświacie, system oceny – zmiany do września 2018, nadzór pedagogiczny, proces wspomagania i inne stosownie  
do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników. Planowanych jest 18 spotkań szkoleniowych 1-dniowych poświęconych 
wybranym tematom – wcześniej przedyskutowanym w sieci wirtualnej. 
Uruchomionych zostanie 6 sieci tematycznych, początek działalności sieci to wrzesień 2018 r. Sieci poświęcone będą tematy-
ce: przywództwa, procesu wspomagania, integracji środowiska oświaty w kujawsko-pomorskim, strategiom oświatowym  
i zarządzaniu oświatą, udostępniony zostanie również bank dobrych praktyk.  
Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” 
realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych  
program POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1 335 589,92 zł, dofinansowanie  
ze środków europejskich wynosi 1 125 635,18 zł.  

Wioletta Szymczak 
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INTERNETOWA SIEĆ GMINNA „LUBIEWO_OPEN”, PROJEKT  
LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ 

Na początku roku 2018 gminna bezprzewodowa sieć radiowa w Gminie Lubie-
wo, „LUBIEWO_OPEN” wybudowana w roku 2014 w ramach projektu Lubiewo
-Internet-Edukacj@ została doposażona poprzez dwukrotne zwiększenie prze-
pustowości łącza światłowodowego przez operatora Orange. Obecnie wynosi 
ona 240Mbit/s. Teraz dysponujemy dużym zapasem łącza nawet w godzinach 
największego obciążenia tj. weekendy, święta itd. W bieżącym roku przyjęli-
śmy około 80 laptopów do naprawy do dnia 27.09.2018 r. W 30 przypadkach 
byliśmy w stanie usunąć usterki i przywrócić laptopy do funkcjonalności  
na miejscu. Usterki w większości polegały na przywróceniu systemu operacyj-
nego do ustawień fabrycznych (Recovery), usuwaniu złośliwego oprogramo-
wania (wirusy), czyszczeniu napędów DVD, aktualizacja systemów operacyj-
nych windows, instalacja oprogramowania antywirusowego, sterowników, 

programów itd. W 48 przypadkach usterek laptopów byliśmy zmuszeni wysłać je do Centrum Serwisowego Acer, gdzie zostały naprawione 
poprzez wymianę uszkodzonych podzespołów komputerowych. Wszystkie naprawy podlegały bezpłatnej dla Beneficjenta wymianie części  
i oprogramowania w ramach trwałości projektu. Najczęstsze usterki to: wymiany dysków twardych ponad 10 przypadków, płyt głównych 
ponad 11 przypadków, Matryc LCD( w tym brak jej podświetlenia, wyłamane zawiasy i pęknięcia) ponad 15 przypadków. W pozostałych 
przypadkach już w mniejszej ilości, zdarzały się też wymiany: klawiatur m. in. z powodu braku klawiszy 5szt, płyt głównych 5szt itp. We 
wszystkich laptopach trafiających do nas zostały wykonane czynności polegające na optymalizacji ustawień systemowych poprawiających 
ich wydajność i szybkość pracy nawet dwukrotnie. Zatem zachęcamy i zapraszamy wszystkich Beneficjentów projektu do korzystania  
z darmowych usług w Urzędzie Gminy pok. 21, piętro. Ponadto, bardzo prosimy o nie wyłączanie z prądu anten i routerów bezprzewodo-
wych. Częste wyłączanie skraca ich żywotność i czas bezawaryjnej pracy, dziękujemy. Zgłoszenia serwisowe polegające na braku internetu 
w sieci Lubiewo Open zgłaszane były przez Beneficjentów, w roku 2018 około 80 razy. Kończyły się one przeważnie wizytą serwisanta  
w miejscu lokalizacji końcowej BO celem usunięcia problemu. Po wizycie serwisanta działanie internetu zawsze zostało wznowione,  
a usterka usunięta. Głównymi usterkami były wymiana instalacji wewnętrznej i zewnętrznej LAN, wymiana routerów bezprzewodowych oraz 
anten i zasilaczy. Zdarzały się też wyłączenia kart bezprzewodowych i inne usterki w Laptopach. Anten odbiorczych u BO wymieniono  
5 szt., zaś routerów bezprzewodowych aż 20 szt. Na serwis przyjęliśmy również 4 drukarki, które udało się naprawić.  
W roku 2018 wpłynęły cztery wnioski o zmianę lokalizacji sprzętu w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Przeniesiono całą instalację 
odbiorczą na nową lokalizację. Z wniosków przyjęliśmy również trzy rezygnację z projektu i wydaliśmy dwie decyzje rekrutacyjne dla nowych 
beneficjentów projektu. Przyjęliśmy również cztery wnioski z prośbą o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z istniejącą  
infrastrukturą światłowodową polegającą na: położeniu kabli elektrycznych, budowie zjazdu z działki, budowie domu jednorodzinnego  
i budowie ścieżki pieszo - rowerowej.  
W miesiącu marcu 2018 r. doszło do awarii anteny nadawczej na maszcie radiowym w miejscowości Sucha. W przeciągu kilku dni antena 
panelowa nadawcza wraz z urządzeniem radiowym została wymieniona na nową. Planujemy do końca br. dokonać przeglądu masztów  
i wierz radiowych, który będzie obejmował m. in. naciąg linek oraz ich konserwację.  
Również w marcu 2018r wykonany został przegląd maszyn serwerowych sieci Gminnej Zakres prac obejmował aktualizację  
oprogramowania urządzeń serwerowych. 
W bieżącym roku zaczęliśmy inwentaryzację sprzętu komputerowego wchodzącego w skład projektu Lubiewo-Internet-Edukacj@.  
Inwentaryzacja obejmuje pisemne potwierdzenie przez wszystkich Beneficjentów projektu oświadczenia o posiadanym sprzęcie  
komputerowym tj. laptop Acer i drukarka OKI. Zwracamy się z prośbą do osób, które tego jeszcze nie potwierdziły, aby przybyły  
do Urzędu Gminy pok. nr 21 lub 15 (piętro) i podpisały druk oświadczenia. Dotychczas 70% Beneficjentów potwierdziło użytkowanie 
sprzętu. Inwentaryzacja została także przeprowadzona w szkołach, świetlicach, bibliotekach i urzędzie.   
Od października br. wznawiamy również zabezpieczenie sieci Gminnej w loginy i hasła, które Beneficjenci już otrzymali na początku  
wdrażania projektu. Zabezpieczenie będzie obejmowało wpisanie loginu i hasła, aby bezpiecznie i w pełnym standardzie korzystać z usługi 
internetowej np. ściąganie plików, wysyłania plików np. JPK, wypełniania druków, ankiet internetowych np. z ARiMR dla rolników itp.  
Zabezpieczenie będzie wiązało się z podaniem numeru seryjnego Access Pointa (ROUTER) np. S/N: 14411003915V . Numer seryjny  
można podawać w formie rozmowy telefonicznej, tekstu (sms) lub zdjęcia (MMS) wysłanego na telefon 501-543-471 lub  
e-mail donarski@lubiewo.pl. Numery można również podawać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lubiewie tel. 52 3349310, 
509 600 023 wew 50 lub w biurze nr 21. 
W miesiącu lipcu br. odbył się coroczny przegląd klimatyzacji w serwerowni sieci Gminnej LUBIEWO_OPEN mieszczącej się na Wojska 
Polskiego w Lubiewie. Zakres prac obejmował przegląd i konserwację. Klimatyzacja działa prawidłowo.  
Na terenie Gminy Lubiewo do gminnej sieci LUBIEWO_OPEN obecnie podłączeni są Beneficjenci projektu, świetlice wiejskie, biblioteki, 
szkoły i urząd. W roku bieżącym rozpoczęliśmy również podłączanie świetlic wiejskich. Do tej pory świetlice miały tylko dostęp bezprzewo-
dowy Wi Fi teraz będą miały możliwość podłączenia się kablem LAN. Do końca roku wszystkie świetlice zostaną w tą usługę wyposażone. 
Do tej pory dwie z nich już zostały w Trutnowie i Suchej. 
Zachęcamy wszystkich Beneficjentów do korzystania z darmowej usługi, a w razie awarii i potrzeb zgłaszania się. Chętnie pomożemy.  
W realizacji projektu oraz do rozwiązywania w/w spraw obecnie zaangażowane są trzy osoby z ramienia Urzędu Gminy do państwa  
dyspozycji, które czuwają nad prawidłową pracą sieci. Osobami tymi są panowie: Andrzej Donarski i Karol Iwicki oraz pani Łucja Koniarska.  

Andrzej Donarski 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to budżetowa jednostka orga-
nizacyjna Gminy Lubiewo, która realizuje zadania własne i zlecone  
z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw. 
Do głównych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, należą: 
zasiłki okresowe, stałe i celowe, a także dożywianie w szkołach, 
odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej i w pieczy 
zastępczej, usługi opiekuńcze, praca socjalna, pomoc rzeczowa  
i żywnościowa.  
Zadaniem zleconym z zakresu pomocy społecznej są Specjalistycz-
ne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Do zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lubiewie  
z zakresu innych ustaw należą: 
- Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów 
szkolnych 
- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 
- Karta Dużej Rodziny 
- Program Wspierania Rodziny i Pieczy zastępczej (m.in. Asystentu-
ra rodziny) 
- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie (m.in. Zespół  
   Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) 
- Świadczenia rodzinne 
- Fundusz alimentacyjny 
- Świadczenia Wychowawcze (500+) 
- Dobry Start (300+) 
 
Kilka liczb i trochę statystyki z OPS 
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- realizowany jest od 2014 roku. Od tego czasu do dnia 25.09.2018r. 
w Gminie Lubiewo przyznano 888 Kart ( 161 rodzinom). 
- Świadczenia wychowawcze 500 + realizowane są od 2016 roku. 
Wydatki z tego zakresu kształtują się następująco: 2016 – 
4 024 113,18 zł (480rodzin) 
                      2017 – 5 365 355,22 zł (520 rodzin) 
                      2018 (I-VIII) – 3 431 985,90 zł (485 rodzin). 
- Dobry start -  Rządowy program „Dobry start” realizowany jest od 
lipca br. Od dnia 1 lipca 2018r do dnia 14 września 2018r. do GOPS  
w Lubiewie wpłynęły 532 wnioski o przyznanie świadczenia. W tym 
czasie rozpatrzono 528 wniosków i przyznano 827 świadczeń Dobry 
Start. Do 14 września br wypłacono świadczenia 764 dzieciom   
na łączną kwotę 223 800zł. 
-W latach 2015 – 2018 co roku w miesiącu czerwcu OPS angażował 
się w ogólnopolską  Akcję „Czysty Aniołek”, która prowadzona była 
pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecz-
nika Praw Dziecka. W ramach powyższej akcji Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubiewie pozyskał za pośrednictwem szkół, 
przedszkoli, sklepów i osób prywatnych środki czystości w ilości 648 
sztuk, które następnie były przekazane potrzebującym  rodzinom z 
dziećmi. 

• Przez wiele lat – do roku 2015 w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia OPS organizował i przekazywał paczki ze słodyczami 
dla około 100 dzieci z rodzin potrzebujących. 

- Od roku 2016 w miesiącu grudniu GOPS organizuje spotkanie wigi-
lijne dla osób starszych i samotnych z terenu gm. Lubiewo. W trakcie 
świątecznych spotkań przybyłe osoby otrzymują paczki żywnościo-
we. Spotkania te cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, 
dlatego też w kolejnych latach planujemy kontynuację tej formy  
integracji z mieszkańcami. 

 
- Dzięki współpracy Gminy Lubiewo ze Stowarzyszeniem Bank Żyw-
ności w Chojnicach w latach 2014-2017OPS pozyskał żywność w 
ilości 71 678,86 kg, którą przekazano potrzebującym mieszkańcom z 
terenu gminy Lubiewo. 
 
  
- GOPS w Lubiewie współpracuje  z Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej w zakresie dystrybucji żywności z Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa. W związku z tym pracownicy OPS zajmują 
się kwalifikowaniem osób i rodzin do korzystania z programu. Ilość 
osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej  
w ramach  PO PŻ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramów  
w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 
-  Podprogram 2014 – 269 rodzin – 1038 osób 
- Podprogram 2015 – 272 rodzin – 1009 osób 
- Podprogram 2016 – 347 rodzin – 1141 osób 

• Podprogram 2017 – 381 rodzin – 1230 osób 
- Kwalifikacja do Podprogramu 2018 rozpoczęła się w VII 2018 r.  
i nadal trwa. Na chwilę obecną zakwalifikowanych zostało 297 rodzin 
– 964 osób – wg. stan na dzień 25.09.2018r. 
 
Realizowane projekty przez OPS 
 

• W roku 2014 realizowany był projekt systemowy pn. „Daj sobie 

szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu 
wyniosła 182.515,70 zł, z czego wkład własny gminy to kwota 
19.150,35 zł.  

• W projekcie udział wzięło 29 osób z terenu gminy Lubiewo, które 
uczestniczyły w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Były  
to m.in. szkolenie wizaż dla 29 osób, kurs prawa jazdy kat. B dla  
13 osób,kurs pracownik ogólnobudowlany dla 6  osób kurs opie-
kunka dziecięca dla 5 osób, kurs opiekun osoby starszej dla  
5 osób, kurs kasy fiskalnej z obsługa magazynu, wyjazdowe  
warsztaty kompetencji społecznych dla 29 osób, współpraca Asy-
stenta rodziny z 6 osobami (rodzinami). 

Realizacja projektu przyczyniła się wzrostu aktywności zawodowej   
u beneficjentów projektu, a także zaprzestania korzystania ze wsparcia 
ośrodka przez 9 osób biorących udział w projekcie. 
 
-W latach 2017-2018 Gmina Lubiewo w partnerstwie z Fundacją Gospo-
darczą ProEuropa realizuje projekt 
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wyklucze-
n i e m  s p o ł e c z n y m  w  g m i n i e  L u b i e w o ”  
Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym poprzez realizację form aktywnej  
integracji, kursów i szkoleń, zatrudnienia socjalnego oraz innych działań 
integracyjnych i środowiskowych (w tym dla otoczenia) dla osób  
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Lubiewo, korzystających ze świadczeń pomocy społ. zgodnie  
z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia  
wsparciem przez pomoc społeczną, w tym osób bezrobotnych  
z III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  
i instrumentach rynku pracy. W projekcie udział wzięło 40 osób z terenu 
gminy Lubiewo.. Łączna wartość projektu wyniosła 380 000 zł, z czego 
wkład własny gminy to kwota 57 000 zł.  

 Weronika Łepek 
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UROCZYSTOŚCI  PRZY KWATERZE  POLEGŁYCH 
W dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie stacji kole-
jowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano 
tu także poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska 
Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych. 
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, m.in.: 
Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi, 
pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni - córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. 
księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie,  ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej oraz ksiądz 
Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu, władze samorządowe, radni, sołtysi, 
delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych, 
nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo, 
Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego w asyście pocztów sztandarowych. 
Nabożeństwa za spoczywających w klonowskiej kwaterze i wszystkich poległych podczas II wojny światowej odprawił ksiądz kanonik  
Roman Walkows, proboszcz parafii w Lubiewie.    
Wójt Gminy Lubiewo, wyraził wdzięczność i podziękował zebranym za liczną obecność na tej ważnej uroczystości. Szczególnie podkreślił 
znaczenie dla młodego pokolenia obecności kombatantów i weteranów walk o niepodległość oraz  Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk, 
która każdego roku przyjeżdża z Gdyni by pokłonić się przed grobem, w którym spoczywa jej ojciec – żołnierz, który poległ  2 września 
1939r. i został pochowany właśnie w kwaterze w Klonowie. Apel poległych odczytał pan Jacek Janiak  – nauczyciel Szkoły Podstawowej  
w Bysławiu. Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów. 
Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyła: 

• pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni - córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. 
Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi, 

oraz delegacje Gminy Lubiewo,  

• Radnych Gminy Lubiewo, 

• Sołtysów Gminy Lubiewo, 

• Sołectwa Lubiewo 

• Mieszkańców sołectwa Klonowo  

• Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Bysławiu, 

• Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, 

• Szkoły Podstawowej w Klonowie, 

• Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka 
Tęcza”, 

• Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, 

• Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu, 

• Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Lubiewie  
z siedzibą w Klonowie, 

• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5 
w Lubiewie i chóru „Stokrotki”, 

• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6 
w Bysławiu, 

• Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w  Zaciszu, 

• Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo, 

• Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości, 

• Zespołu „Frantówki Bysławskie”, 

• Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon” 

• Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

• Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie,  

• Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”, 

• Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i rozwoju wsi Klonowo nad Brdą „Klon” 
Po uroczystym odczytaniu apelu poległych, uroczystość uświetnił swoim występem chór „Stokrotki”, który zaprezentował kilka patriotycz-
nych utworów.Przed zakończeniem uroczystości poinformowano zebranych o zrealizowanym w 2017r. projekcie „Przebudowa ogrodzenia 
mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Klonowie”,  który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w wysokości 34 548,00zł, stanowiącej 80% kosztów zadania. Pozostałe środki w wysokości 9 208,02zł zostało przekazane z budżetu 
Gminy Lubiewo.  
Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem ROTY. 
Organizatorzy dziękują wszystkim za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.   

Wioletta Szymczak 
 
 



 

 

Str. 24 Samorządowy Kurier Lubiewski 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Wyślij SMS o treści kodu rejestrującego na 

numer 661 000 112. Przy pierwszej reje-

stracji do systemu zapoznaj się z Regula-

minem i odeślij SMS o treści ZGODA 3. 

Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji  

otrzymasz SMS z potwierdzeniem  

Jeśli posiadasz klasyczny telefon,  

zarejestruj się w systemie powiadamia-

nia SMS w sposób opisany poniżej: 

Nazwa serwisu Kod rejestrujący 

Rolnicy Tak.ctu0416 

Klonowo Tak.ctu046 

Bysław Tak.ctu043 

Wełpin Tak.ctu0413 

Trutnowo Tak.ctu0412 

Bysławek Tak.ctu044 

Sucha Tak.ctu0411 

Lubiewice Tak.ctu048 

Minikowo Tak.ctu049 

Lubiewo Tak.ctu047 

Płazowo Tak.ctu0410 

Cierplewo Tak.ctu045 

Nakład: 1000 egz.  
 

 

Artykuły na podstawie materiałów 

nadesłanych 
 

Druk: AM Poligrafia w Katowicach 
 

 

Wersja elektroniczna wydania 

www.lubiewo.pl 

Skład i opracowanie  

graficzne: 

Wioletta Szymczak 

Karol Iwicki 

 

 

Kontakt do redakcji:  

wiola192@op.pl 

512 864 125 

GMINY PARTNERSKIE 

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI W SYSTEMIE SISMS 


